
STAGE SALES & MARKETING BIJ DE BESTE WEBSHOP VAN BELGIË 
 

 

Dit jaar zoeken we jong talent om ons sales- en marketingteam te versterken om mee 

te schrijven aan het succes- én groeiverhaal van 123inkt. Geef kleur aan je eerste  

stappen op de arbeidsmarkt! 

Jong, snelgroeiend en informeel 

 
123inkt is online marktleider voor print- en kantoorartikelen, een internationale speler die sinds de 

start van onze webwinkel in 2000 explosief groeit. Dit is het resultaat van een beleid waarbij onze 

klanten én collega’s centraal staan bij alles wat we doen. We winnen al enkele jaren op rij de award 

van beste webshop van België en daar zijn we trots op! 

Als je bij 123inkt binnenloopt, valt de informele en gelijkwaardige sfeer meteen op. Samen als 1 

team schrijven we het 123inkt verhaal. We zijn een jong, divers en modern bedrijf. Je nieuwe snea-

kers hoef je ook niet voor het weekend te bewaren. Iedereen heeft ze hier aan, ook de managers!  

Dialoog en inspraak maken deel uit van onze bedrijfscultuur. Jouw input is niet enkel waardevol, we 

gaan er ook actief mee aan de slag. Wellbeing en persoonlijke ontwikkeling krijgen bij ons de       

aandacht die ze verdienen. 

Onze gedroomde kandidaat 

 
✓ Klaar voor een boeiende commerciële ervaring?  
✓ Ben je communicatief sterk en heb je commerciële flair? 

✓ Hou je van een gezonde mix van denken en doen? 

✓ Ben je resultaat- en ook klantgericht? 

Een match? Keep on reading!  

Let’s get started 

 
Samen met ervaren sales collega’s leer je de knepen van het salesvak: Je duikt in de sales data, ana-

lyseert en vertaalt inzichten in acties zodat jullie goed voorbereid de sales meetings met klanten 

aangaan. Na de meeting ga je, samen met het operations team, aan de slag zodat de gemaakte af-

spraken concreet worden.   

Je leert nieuwe deals sluiten dankzij jouw overtuigend advies en jouw communicatieve skills. Dit 

geeft je niet alleen voldoening, maar ook een enorme mentale boost waardoor je meteen de smaak 

van het vak te pakken krijgt! In 1-2-3 ben je ermee weg. 😉 

Daarnaast kan je ook proeven van content marketing. Samen met het team schrijf je teksten voor 

onze 3 miljoen klanten. Zo ga je aan de slag met advertentieteksten, social media posts, actiepagi-

na's, brochures en natuurlijk onze productomschrijvingen.  



STAGE SALES & MARKETING BIJ DE BESTE WEBSHOP VAN BELGIË 
 

 

Met een commerciële ingesteldheid zorg je ervoor dat teksten makkelijk lezen én tot het maximale 

aantal conversies leiden. Daarnaast zijn jouw teksten ook SEO-proof. Je werkt voornamelijk vanuit 

ons kantoor in Gent. 

Dit vinden wij belangrijk, jij ook? 
 
✓ Je ziet “the bigger picture” en hebt ook oog voor detail.  

✓ Een mooi evenwicht tussen denken en uitvoeren klinkt je als muziek in de oren.  

✓ Est-ce que tu parles et écris bien le français? Top!  

✓ MS Office en Excel schrikken je niet af.  

✓ Een vlotte en scherpe pen heb je sowieso.  

✓ Kan je jouw ideeën ook beeldend vormgeven? Nog beter! 

✓ Neem je graag initiatief en laat je geen kansen liggen? 

✓ Heb je een gezonde dosis lef en ben je gedreven? Waar wacht je dan nog op? 

123 samengevat! 
 
✓ Een boeiende beleving bij een internationale speler in de e-commerce waarin mensgericht       

gewerkt wordt.  

✓ Een unieke kans om mee te schrijven aan een groei- én succesverhaal, ook aan dat van jezelf. 

✓ Een leerrijke stage waarin je proeft van meerdere domeinen en ontdekt waar je sterktes liggen.  

✓ Een bedrijf dat inspeelt op jouw talent, je ondersteunt en carrièrekansen biedt op maat van 

jouw profiel.  

✓ Enthousiaste, hartelijke collega’s en informele sfeer met toffe teambuildingactiviteiten en after-

works.  

✓ Wie weet kom je ons sales- & marketingteam na een succesvolle stage versterken… 

 

Direct solliciteren? Laat ons kleur geven aan jouw pad! 

Kan je niet wachten om de uitdaging bij 123inkt aan te gaan? Aarzel dan niet langer en mail ons jouw 

motivatiebrief samen met je CV. 

Wil je nog meer weten over de inhoud van de job of ons bedrijf? Neem dan contact op via onder-

staande gegevens. 

Laura Pereira  

HR-medewerker bij 123inkt.be 

sollicitatie@123inkt.be  

+32 (0)9 39 64 140 

www.123inkt.be/vacatures 
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